
Jei esi valstybes tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir
susidiirei su korupcija, turi Zinoti:

Nuo 2019 m. sausio 1 d.
valstybes tarnautojas ar jam
prilygintas asmuo apie jam
linomq korupcinio pobfidZio
nusikalstam4 veik4 privalo
pranelti STT, prokuraflrai
ar kitai ikiteisminio tyrimo
istaigai.

Si pareiga taikoma visiems valstlbes tarnautojams ar jiems prilygintiems

asmenims.

I5imtis prane5ti apie Zinom4 korupcinio pob[dZio nusikalstamq veikq
galioja fllo atveju. jeigu toki4 veikq galb[t padare valstl''bes tarnautojo ar

jam prill"ginto asmens artintieji giminaiiiai ar ieitrtos rruriai.

Artimaisiais giminaiiiais laikomi tevai (iteviai). r'aikai (ivaikiai).
broliai. seserys. seneliai ir vaikaidiai; Seimos nariais - karlu su juo

gyvenantys tevai (iteviai). vaikai (ivaikiai). broliai. seserys ir jq

sutuokliniai. taip pat nusikaltim4 padariusio asmens sutuoktinis arba

asmuo. su kuriuo nusikaltim4 padargs asmuo bendrai g\vena

n e!r'egistrav gs santuokos ( partneryste). sutuokti r-rio tcvai.

faip pat iSimt! pranelti sudaro atvejai- kai teises aktuose yra nustatvti

pranestinos inlbmraciios atsklcidirno ribojimai (pav1'zdZiui, pareiga

prane5ti netaikoma advokatui del aplinkybiq. kr-trias jis suZinojo

atlikdamas gyneio pareigas).

Prane5ti apie iinom4
korupcinio pobtrdZio
nusikalstamq veik4 turi
valstyb6s tarnautojai ar jiems
prilyginti asmenys.

Valstlbes tarnautojai yra valstybes politikai, valsrybes pareigfinoi'

teisijai, valsrybas mrnautojcti pagal Valst-vbes tarnybos istatyma ir tlri
asmen])s. kurie. dirbdami ar kitais lstatyme nustatytais pagrindais eidami

pareigas valstybes ar savivaldybiq institucijose ar istaigose. atlieka

vald!ios atstovo funkci.ias arbatuti administracirtius igalioiimus' taip pat

,tficialus kandidarai i iias pareigas.

Valstyb6s tarnautojui prityginamas asmuo yra asnruo- kuris atlieka

valdiios atstol)o iunkci-ias. iskaitant ieismines, luri administracinitts

igaliojimus arba kitaip uitiktinot'ieiojo intereso !p;m'endinintq dirbdamas

ar kitais pagrindais eidamas pareigas uZsienio valstlbes ar Europos

Sqiungos instituciioie ar istaigoje. tarptautineje vieSojoje organizacijoje

arba tarptautineje ar Europos S4jungos teismineje institucijo.ic' arba

juridiniame asmenlje ar kitoje organizacijoje. kuriuos kontroliuoja

uZsienio valstl'be. taip pat oficialts kandidatai i Sias pareigas.

Be to. vatstybds tarnautojui prilyginamas asmuo. kuris dirba arba kitais

lstatyrne nustatytais pagrindais eina pareigas vieSajame arba privaiiajarne
juridiniarne asmenyje ar kitoje organizacijo.ie arba verdiasi prof'esine

veikla ir turi atitinkam:us administracinius igctliojimus. arba turi leisg

veikti iio juridinio asn' ns ar kitos organi:acijos vardu" arba teikia

t ie i qs i as p as I augas. taip pat arbitras ar prisiekusysis I.
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Prane5ti privaloma apie
korupcinio pobtrdiio
nusikalstamas veikas.

BaudZimojo kodekso 230 straiPsq.
Korupcijos prcvenci;os istarymo 2 straipsnio 2 dal!

Korupcinio pobiidiio nusikalstamos veikos:
o lqtiininkavimas.
c prekvba poveikitr,
t papirkimas,
c kito,; nusikalstamos ,-eikos,.jeigtt jos padarytos vieiojo admini'stru'-into

sektoriuje arba teikiant vieiqsias paslatrgas siekiant sau ar kitiems

as me ni ms naudos : piktnaudZiavimas tartybine padetirni arba igalioj imq

virSijimas. piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais. dokumentq ar

matavimo priernon iq sukl asto-i im a-s, sukdiavim as' turto pasisav i n imas ar

iSsvaistymas. tarnybos paslapties atsklcidimas. komercines pa-slapties

atskleidirrras. neteisingq duomenq apie pajamas. peh-r4 ar turt4 pateikimas"

nusikalstamu bldu !g1'tq pinigq ar turto legalizavimas' kiSimzsis i

valstybcs tanrautojo ar viesojo administravimo funkciias atliekandio

asnlens veikl4 ar kitos nusikalstamos veikos. kai tokiq veikq padarl'mu

siekiama ar reikalaujama ky5io. papirkimo arba nuslepti ar uZmaskuoti

tq,Sin inkavinrq ar papirkim a2.



Asmuo turi prane5ti apie
konkreiiq jam iinomq
korupcinio pobiidiio
nusikalstam4 veik4.

Valstybes tarnautojas arjam prilygintas asmuo privalo praneiti apie toki4

veika. tei iis:
1. gavo neginiijam4 dtronrcrul.liudijanciq Sios veikos padarym4. atba

2. pats skbejo ar kitaip.fksavo Sios veikos padarymq.

Neginiijantais duomenintis galetq blrti laikomi atvejai. kai asmuo apie tai

betarpi5kai suZino i5 tiesioginiq ivykio liudininkq" turi laS.vtiniq duomenq.
veiksmai uZtlksuoti techninEmis priemonemis ir pan.

Jeigu ndra negindijamq duomenq arba valstybes tarnautojas ar jam

prilygintas asmuo pats nefiksavo tokios nusikalstamos veikos. leisines
pareigos praneSti apie -jq teisesaugos instituci.iai jis netuti. Kita vertus"

siekiant uZkirsti keliq korupcijai. asmen-vs kviediami visada prane5ti apie

nusikalstamq i'eik4. jeigu jie pagristai mano. kad tokia veika 1''ra

rengiama" daroma ar buvo padaryta.

Apie tokiq veik4 asmuo turi
pranelti per imanomai
trumpiausi4 laik4 nuo
suZinojimo momento.

Rekomenduoiana nedelsti praneSti apie iinom4 nusikalstam4 veikq per
jmanomai tlumpiausi4 laikq, kad igaliotos institucijos galetq operatyviai
iSsiaiSkinti nusikalstamos veikos paderymo aplinkybes. surir.rkti irodymus
ir uZkirsti keli4 nauiiems nusikaltimams.

P/
Apie nusikalstam4 veik4
asmuo turi prane5ti STT,
prokuratflrai ar kitai
ikiteisminio tyrimo istaigai.

Asmuo gali pasirinkri savo nuoZifira. kuriai teisesaugos institucijai - STT.
prokuratrJrai ar kitai ikiteisnrinio tyrimo istaigai - prane5ti apie jam

iinornq korupcinio pob[dZio veik4. Pareiga ir"ykdoma. jeigu praneSirnas

pateikiamas bet kuriai iS.iq.

Apie sunkias korupcinio pobudZio nusikalstamas veikas rekclmcnduojama
praneiti STT. k'uriai pavesta atlikti ikiteismini tyrim4 tokiose bylose.

Ikiteisrninio tyrimo !staiga 1'ra policija. Ikiteisnrinio tyrirno istaigos taip
pat yra Valstybes sienos apsaugos tamyba" Karo policija. Finansiniq
nusikaltinrq t.vrimo tart1.ba. Lietuvos Respublikos t.nuitine. PrieSgaisrines

apsaugos ir gelbejimo depaltamentas. kai tiriamos nusikalstanlos veikos.

iSaiSkeiusios Sioms institucijoms atliekant tiesiogines l-unkcijas.

nustatltas jq veikl 4 reglamentuoj andiuose istatymuose.

ftf U Prane5imo STT btdai ir
I I tvarkat-JI,t-J

Prane5ti STT apie Zinom4 korupcinio pobiidZio nusikalstam4 v elk1 galite
Siais brldais:
l wvr.w.stt.lt, palikdami ZinutE intemeto tinklalapyje;
2. atsiqsdami Zinutg adresu: pranesk@stt lt;
3. 2417 kar5t4ia linija (8 5) 266 3333;
4. mobiliqia program6le,,Prane5kSTT";
5. atvykg i STT Administravimo valdybos PareiSkimq nagrinejimo
skyriq, STT Kauno valdyb4, STT Klaipedos vadybq, STT PaneveZio

valdyb4, STT Siauliq valdyb4;
6. atsiqsdami prane5imq pa5tu STT strukturiniams padaliniams.

Pateikiant informacij4 svarbu nurodyti: 1) konkredias faktines paZeidimo

aplinkybes; 2) asmeni, kuris rengiasi, dalyvauja ar dallvavo darant
paieidim4;3) ar apie 5i paZeidim4 asmuo jau prane5e; jei prane56, kam

buvo pranelta ir m buvo gautas atsakymas; 4) savo vard4 ir pavardg,

kontaktinius duomenis.
Asmuo, jei tai imanoma, prie praneSimo prideda ra5ytinius ar kitus
turimus duomenis apie paieidima.

STT' prokuratflra ar kita
ikiteisminio tyrimo istaiga
uitikrins valstybOs tarnautojo
asmens duomenq
konfidencialum4 ar
anonimiSkum4.

Asmens duomenq konfidencialumas uZtikrinamas vadovaujantis
Pranesejq apsaugos istatymo ir kiq teises aktq nuostatomis.

Konlidencialumas - istaigq ir kitq subjektq bei jq darbuotojq, valstybes
tamautojq ar pareigunq veiklos principas, kuriuo uZtikrinama, kad

informacij4 apie paZeidim4 pateikusio asmens duomenys ir kita ji
tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidZianti informacija tvarkomi tik
darbo ar tamybos funkcijq atlikimo tikslais ir kad 5i informacija
neatskleidZiama tretiesiems asmenims, i5skyrus tam tikrus nustatltus
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atvejus. Pavyzdiiui, tokie atvejai gali b[ti, kai to raitu pra5o asmuo,

pateikiantis arbapateikgs informacij4 apie paieidim4 arba asmuo pateikia

Zinomai melaging4 informacij 4.

Pagal Prane5ejq apsaugos istatymo 9 straipsni kiekviena istaiga ir asmuo.

kuris gauna ar nagrineja infbrmacij4 apie paZeidim4. privalo uZtikrinti
asmcns. pateikusio infbrmacii4 apie paZeidimq. kontidencialum4.
Praneiejo duomenys, leidZiantys nustatyti jo tapatytrg. gali buti pateikti

tik tam asmeniui arba institucijai. kurie nagrineja infbrmacij4 apie

paZeidim4.

Anonimi5kumo ir dalinio anonimi5kumo institutai itr irtinti
BaudZiamoio proceso kodekse ir gali bhti taikomi prokuroro ar

ikiteisminio tyrimo pareiglno nutarimu esant Sio kodekso nustatl'tiems
pagrindams.

Nukentej usioj o i r I iudytoj o. kuri em s taikomas anon irn i Skurnas. tapat,vb g

nurodantys duomenl's, itbrminti ir islaptinti Baud2iamojo proceso

kodekse nustatyta tvarka. sudaro valsr,"-bes paslapti ir susipa7inti su tokiais

duomenimis turi teisq tik byloje dalyvaujantis prokuroras. ikiteisminio
rl rimo pareigr-rnas ir teise.ias.

Asmenims, pranelusiems apie
korupcinio pobfidiio
nusikalstam4 veikq, gali biiti
taikomos pagalbos, apsaugos
ir skatinimo priemon6s.

Pagrindin es asmenrl. patei kusiq inforrn acij 4 apie paZeidimus. apsau gos,

skatinimo ir pagalhos jiems priemonds y'ra nustatytos Prane5ejq

apsaugos istatyme.

Sios priemonds yra:
t) saugiq intbrmacijos apie paZeidimus teikimo kanalq uZtikrinimas;
2) asmens konfidencialumo uZtikt'inimas;
3) draudimas daryti neigiam4 poveiki asmeniui. pateikusiam infbrmacij4
apie paieidim4;
,1) teise gauti atl-vginim4 uZ vertingq infbrmacii4;
5) teise gauti kompensaci.iq:
6) nemokanros teisines pagalbos uTtikrinintas;
7) atleidimas nuo atsakomybes.

Asmens kontldencialumo uZtikrinirnas ir draudimas daryti neigiam4
poveiki taikomi nuo asmens paleiktos informacijos apie paZeidimil
gavirno !staigo.je arba kompetentingoje institucijoje (Generalineje
prokuratfiroje) momento ir taikomos visiems asmenims3. pateikusiems

inlbrmacij4 apie paTeidimus.

Teise gauti atlyginini4 uZ vertir.rg4 intbrmaci]4. teise gauti konrpensaci]4.

nemokamos teisine s pagalbos uZtiklinimas ir atleidirnas nuo atsakom-Ybcs

gali blti taikomi nuo asmetrs pripaZininro planeieju momento
kompetentingoje institucijoj e (Generalineie prokuratutoj e 1.

3 I5sky'rus Pranesejq apsaugos lstatymo 6 strarpsnio 1 dalyje nurodyt4 afveji, kai asmuo apie paieidim4 praneBe nesilaikydamas Prane5ejq

apsaugos istatyme nustatytrl pranesimo formos reikalavimg tadiau prane5ime pateikta infornacija atitinka kitus Siame lstatl'me nustat)'tus

.iikulavimus ir kompetentrnga institucija asmeni gali pnpailnti prane5eju. Tokiais atvejais kompetentinga institucija asmens

konfidencialum4 uZtikrina nuo asmens pripaiinimo praneBdju momento.


